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Pо ли тич ке пар ти је су је дан од нај ва жни јих еле ме на та са вре ме-
ног по ли тич ког жи во та и по ли тич ких си сте ма. Без уло ге по ли-

тич ких пар ти ја да нас ни је мо гу ће за ми сли ли по ли ти ку. Због то га 
се по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је у ве ли ком де лу сво је де лат но сти ба-
ви по ли тич ким пар ти ја ма ор га ни зо ва ним на вер ским осно ва ма1). 
У овом тек сту ће се го во ри ти о нај зна чај ни јој по ли тич кој пар ти ји 
у са вре ме ном Ја па ну ко ја се ба зи ра на ре ли гиј ским осно ва ма. Ја-
пан је пре Дру гог свет ског ра та био шин то и стич ка вер ска др жа ва2). 
Ка ко је шин то и зам пре ма свим по ка за те љи ма био основ на иде о ло-

* Овај текст пи сан је у окви ру про јек та 179008 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство просвете 
и на у ке Републике Ср би је

1) Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion“, Политикологијарелигије, бр.1/2007. 
год. 1.

2) Re i mon Bac hi ka, „A Lo ok at Re li gion in Ja pan“,Политикологијарелигије, бр.1/2010. год. 
4.
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шка осно ва ја пан ског ми ли та ри зма, екс пан зи о ни зма и иде о ло ги је 
слич не не мач ком на ци зму, по сле Дру гог свет ског ра та оку па тор ске 
аме рич ке сна ге су га огра ни чи ле. На про сто ре че но Ја пан је си лом 
при ли ка по стао се ку лар на др жа ва, про тив во ље ја пан ског на ро да. 
Уста вом ко ји је до нет 3 но вем бра 1946. у чла ну 20 је то де фи ни са-
но на сле де ћи на чин’’ Сло бо да ре ли ги је је га ран то ва на сви ма. Ни-
јед на ре ли гиј ска ор га ни за ци ја не ће би ти при ви ле го ва на од стра не 
др жа ве и не ће мо ћи да вр ши би ло ка кву по ли тич ку власт. 2) Ни ко 
не ће би ти при мо ра ван да уче ству је у би ло ко јој вер ској ак тив но-
сти, сла вљу, об ре ду или прак си. 3) Др жа ва и ње ни ор га ни ће се 
уз др жа ва ти од ор га ни зо ва ња вер ске на ста ве или би ло ка кве дру ге 
ре ли ги о зне ак тив но сти’’3)

То се по себ но ви ди из од ред би ко ји ма се де фи ни ше по ло жај 
и уло га ца ра. Цар ској лич но сти је устав по све тио свој пр ви део, 
да кле нај ва жни ји. Та мо је у чла ну 1 ре че но ‘’Цар ће би ти сим бол 
др жа ве и је дин ства на ро да, ње го ва функ ци ја је плод на род не во ље 
ко јој при па да пу ни су ве ре ни тет’’4)

Ко ли ко се то раз ли ку је од ра ни јег уста ва до не тог 1889. ви ди 
се из чла на 4 то га ста ро га уста ва: ‘’Цар је по гла вар др жа ве, ње му 
при па да су ве ре на власт ко ју он вр ши у скла ду са од ред ба ма овог 
уста ва’’5). Цар је исто вре ме но био и вр хов ни све ште ник шин то ре-
ли ги је6) .

Си ту а ци ја се по сле дру гог свет ског ра та пот пу но про ме ни ла. 
Оку па ци о не вла сти су про ме ни ле функ ци ју ца ра и се ку ла ри зо ва ли 
др жа ву. По ли тич ке пар ти је ко је су се фор ми ра ле би ле су фор мал но 
прав но при мо ра не да се др же се ку лар них нор ми и мо ра ле су да по-
шту ју члан 20 уста ва, ко ји је прак тич но за бра њи вао ме ша ње ве ре 
и по ли ти ке. Али све ово што је би ло де фи ни са но ра ни јим уста вом, 
уки ну тим по сле по ра за у Дру гом свет ском ра ту, ни је би ло ла ко 
из бри са ти из ду ше на ро да. За то што пред рат ни об лик по ли тич ке 
ор га ни за ци је ја пан ском на ро ду ни је био на мет нут, већ је био ње го-
ва во ља. На про тив на мет нут је био се ку лар ни по ре дак де фи ни сан 
по сле рат ним уста вом из 1946. го ди не. Али устав и по ли тич ке про-
ме не ни су мо гле та ко ла ко да по ти сну ко лек тив ну свест ја пан ског 

3) http://www.so lon.org/Con sti tu ti ons/Ja pan/En glish/en glish-Con sti tu tion.html (до ступ но 
12.3.2011) 

4) Исто
5) http://hi story.ha no ver.edu/texts/1889con.html (до ступ но 2.3.2011)
6) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Em pe ror_of_Ja pan (до ступ но 2.3.2011)
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на ро да у ко ме је ме сто шин то ре ли ги је игра ло ве ли ку уло гу. До ду-
ше сви они ко ји по зна ју Ја пан го во ре да је то на род са ве о ма син-
кре тич ким ре ли гиј ским ве ро ва њи ма. По зна ти ре ли ги о лог Мир ча 
Ели ја де о то ме ве ли ‘’..че сто се ка же да Ја пан ци жи ве као кон фу-
чи јан ци, да су у бра ку са шин то, а да уми ру као бу ди сти’’7). Шин то 
је ме ђу тим имао жиг не при хва тљи ве ре ли ги је, јер је оп ту жи ван за 
ја пан ски екс а пан зи о ни зам. За то Ја пан ци ни су мо гли да сво је ре-
ли гиј ске зах те ве у од но су на дру штве ни жи вот из ра зе пре ко ње га. 
Али ако су они син кре тич ки ре ли ги о зни, то им је ре спек то ва ње 
ова два дру га ре ли гиј ска ве ро ва ња омо гу ћи ло да сво је ре ли гиј ске 
зах те ве оства ре пре ко та два дру га уче ња и да про ба ју да по стиг ну 
исто оно што су ра ни је по сти за ли са шин том. У ко ри шће њу ова 
два вер ска уче ња су им по себ но по мо гле чи ње ни це да су и бу ди зам 
и кон фу чи ја ни зам би ли жр тве ја пан ског ми ли та ри зма. Глав не ме-
те ја пан ског екс пан зи о ни зма би ле су кон фу чи јан ска и бу ди стич ка, 
Ки на, Ко ре ја, Бур ма итд. Та ко да су ове две ре ли ги је мо гле да у 
ја пан ској си ту а ци ју игра ју, на из ве стан на чин, исту ону уло гу ко ју 
је у Не мач кој по сле дру гог свет ског ра та игра ла је вреј ска ре ли ги ја 
ко ја је би ла жр тва на ци стич ког по ли тич ког про јек та. Упра во због 
то га као ре зул тат по тре бе ве о ма по но сног ја пан ског на ро да да се 
пре вред ну је ја пан ска про шлост и по вра ти до сто јан ство по љу ља но 
због по ра за ис ко ри шће на је вр ло за ни мљи ва вер ска по ја ва ко ја се 
зо ве Со ко-Га каи8).

Со ко Га каи је по стао за ни мљив вр ло бр зо по сле кра ја Дру гог 
свет ског ра та . Али овај вер ски по крет је ство рен у шин то и стич-
ком Ја па ну у вре ме сна жног вој ног екс пан зи о ни зма зе мље из ла зе-
ћег сун ца. Со ко Га каи је бу ди стич ка ор га ни за ци ја ство ре на 1930. 
Њeн осни вач звао се Ма ки гу чи Тсу не са бу ро (Ma ki guc hi Tsu ne sa-
bu ro 1871-1944). По крет је по чео као обра зов ни. Ин спи ра ци ју за 
осни ва ње ор га ни за ци је Тсу не са бу ро је на шао у уче њу бу ди стич ког 
мо на ха Ни чи ре на из 13. ве ка. По ми шље њу Ми ћи ја ки Оку ја ме, ја-
пан ског по ли ти ко ло га ре ли ги је нич рен бу ди зам оства ру је ве ли ки 
ути цај у ра зним сло је ви ма ја пан ског дру штва, а у мо дер ном Ја па-
ну је по себ но по пу ла ран због на ци о на ли стич ких ко но та ци ја ко је 
је мо нах Ни чи рен не го вао и по пу ла ри зо вао кроз сво ју ин тер пре-

7) Мир ча Ели ја де, Водичкрозсветскерелигије, На род на књи га, Ал фа, Бе о град, 1996, стр. 
266.

8) Okuyama Mic hi a ki, „So ka Gak kai as a Chal len ge to Ja pa ne se So ci ety and Po li tics”, Поли-
тикологијарелигије бр.1/2010, год. 4.
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та ци ју бу ди зма9). Већ то да је до во љан од го вор за што је овај по-
крет, за чет 1930, та да био мно го ма ње ути ца јан не го да нас. Та да. 
се по зи ва ње на на ци о на ли зам ни је мо ра ло тра жи ти у бу ди зму, ка да 
је већ др жав ни шин то имао пре вас ход но ту уло гу да ши ри иде ју 
су пер и ор но сти ја пан ске на ци је и да про па ги ра на њој за сно ва ни 
на ци о на ли зам. Али си ту а ци ја је по сле дру гог свет ског ра та би ла 
са свим друк чи ја. Ја пан је био по ра жен. Жр тве огром не. Ско ро да 
ни је би ло по ро ди це без по ги ну лих. Са да су те жр тве мо ра ле да се 
још и оп ту жу ју да су уби це, кр во пи је, рат ни зло чин ци, на ци сти и 
да по ро ди це све то при хва те као ле ги тим но. И да ка ко су они то 
до жи вља ва ли пљу ју по сво јим соп стве ним си но ви ма, оче ви ма и 
де до ви ма ко ји су па ли за по ро ди це ко је их са да по за ко ну мо ра ју 
да бла те или у нај ма њу ру ку да се не бу не ако их не ко као зло тво ре 
бла ти.

У та квој си ту а ци ји10) ни је би ло те шко на ћи по др шку за би ло 
ка кву иде ју ко ја би у при хва тљи вој фор ми мо гла да из вр ши пре-
вред но ва ње до та да шње исто ри је Дру гог свет ског ра та. И ту се ро-
дио про стор за на пре до ва ње иде ја ко је је ши рио и за ко је се за ла гао 
Со ко Га каи. Иако је ње гов осни вач већ би мр тав след бе ни ци су 
сле де ћи ње гов при мер по ста ли ве о ма по пу лар ни у Ја па ну. Што је 
то та ко, ни нај ма ње ни је те шко об ја сни ти. Ја пан ски устав је др жа ву 
учи нио се ку лар ном, али је до зво лио сло бо ду ис по ља ва ња ре ли ги-
о зно сти. То је ка ко смо ре кли под ра зу ме ва ло и шин то. Али ако је 
шин то био сим бол на ци о на ли зма, екс пан зи о ни зма и све га ве за ног 
са тим, љу ди су из бе га ва ли да га отво ре но не гу ју. Та ко су сле де ћи 
пра во на сло бо ду ве ре би ра ли ону фор му ре ли ги је ко ја би би ла 
ле ги тим на а исто вре ме но и мо гу ћи пут ка пре вред но ва њу на ци о-
нал не исто ри је, на ро чи то ско ра шње. То би све тре ба ло да уми ри 
са ве сти по ро ди ца ко је су у ра ту из гу би ле сво је нај ми ли је, за ко је се 
са да твр ди да су ло ши мом ци чи ји при мер не тре ба сле ди ти.

Со ко Га каи се у том сми слу по ка зао као из ван ре дан пут ко-
јим се све то мо же по сти ћи. Са јед не стра не то је вер ско уче ње а 
ре ли ги ја је до зво ље на. Са дру ге то је бу ди зам, да кле ре ли ги ја ко ја 
је би ла жр тва и са ве зник Аме ри ка на ца у не ку ру ку, јер су се бу ди-
стич ке на ци је бо ри ле на стра ни са ве зни ка. До ду ше би ло је ту из у-

9)  Исто
10)  Fujimoto Ryuji, „Political Thought and Religion in Postwar Japan: Focusing on Changes in 

the Early 1970s”, Политикологијарелигије бр. 1/2010, год. 4.
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зе та ка ка кав је био Тај ланд ко ји је са ра ђи вао са Ја пан ци ма11). И на 
кра ју ве о ма ва жан раз лог, чи ње ни ца да је ни че рен бу ди зам на ко ји 
се Со ко Га каи по зи ва раз ви јао и не го вао иде ју ја пан ског на ци о на-
ли зма. По себ но је ва жно да Со ко Га каи ни је био је ди ни по ку шај да 
се на ђе ре ли ги о зна фор ма за из ра жа ва ње ја пан ског на ци о нал ног 
би ћа у усло ви ма се ку лар ног по ли тич ког по рет ка. Али је си гур но 
да се раз вио у ве о ма мо ћан и ути ца јан ре ли гиј ски ор га ни зам по сле 
Дру гог свет ског ра та. и мо же се ка ко по ме ну ти Ми ћи ја ки Оку ја ма 
ка же по сма тра ти као јед но од нај зна чај ни јих удру же ња ни че рен бу-
ди зма12).

У ре ли гиј ском сми слу Со ко Га каи је сво јим след бе ни ци ма обе-
ћа вао да ће по мо ћи оја ча ва њу њи хо вих соп стве них уну тра шњих 
сна га за ре ша ва ње сва ко днев них жи вот них про бле ма а на ко лек-
тив ном ни воу да ће до ве сти до ја ча ња чи та ве за јед ни це, ка ко за јед-
ни ца след бе ни ка уче ња, та ко чи та вог Ја па на. У по ли тич ком сми слу 
Со ко Га каи се по себ но ан га жо вао у ми ров ном по кре ту. Али је то 
ве о ма ди ску та бил но пи та ње са об зи ром да је од по чет ка ис по ља-
вао ве о ма агре си ван став пре ма при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја. Та 
агре сив ност је до ду ше вре ме ном спла сну ла13)

Со ко Га каи је за по че ла сво је ак тив но сти као део јед ног усме-
ре ња ни че рен бу ди зма ко ја се на зи ва Шо шу (shos hu). Ве о ма је ва-
жно да је Шо шу 1991. го ди не екс ко му ни ци ра ла Со ко Га каи под 
оп ту жбом да су скре ну ли са пра вог пу та и на пу сти ли ре ли гиј ску 
ор то док си ју на че рен бу ди зма.14). Ко ли ка је сна га Со ко Га ка иа ви ди 
се пре ма њи хо вим сопствeним по да ци ма. Број по ро ди ца ко је му 
при па да ју бро ји ви ше од 8 ми ли о на на ја пан ском ни воу. Удру же ње 
Со ко Га ки је ор га ни зо ва но и на ме ђу на род ном ни воу. У том сми слу 
број след бе ни ка у све ту пре ма њи ма бро ји око 12 ми ли о на чла но ва 
у пре ко 190 зе ма ља15).

Ве о ма бр зо је ова моћ на ре ли гиј ска ор га ни за ци ја по ка за ла да 
јој циљ ни је са мо ре ли ги о зна об но ва ја пан ског чо ве ка већ и вр-
ло кон крет на по ли тич ка де лат ност. У том сми слу, схва та ју ћи да се 
ре ли гиј ска за јед ни ца не мо же бо ри ти за по ли тич ке ци ље ве у јед-

11)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Hi story_of_Tha i land_%281932%E2%80%931973%29#Wor
ld_War_II (до ступ но 12.3.2011)

12)  Okuyama Mic hi a ki, исто
13)  Исто
14)  Исто
15)  Исто
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ном плу ра ли стич ком и се ку лар ном дру штву Си ко Га каи од лу чу је 
да ство ри сво ју по ли тич ку ор га ни за ци ју. И ти ме ја сно по ка же да су 
ње ни ци ље ви и бит но по ли тич ки а не са мо чи сто вер ски. Су о че на 
са си ту а ци јом у ко јој је вла да ју ћим за ко но дав ством би ло при лич но 
те шко фор ми ра ти вер ску пар ти ју, удру же ње је 1961. го ди не фор-
ми ра ло по ли тич ку гру пу под на зи вом Ко ме и то или Фе де ра ци ју за 
чи сту вла ду, ко ја је 1964. пре ра сла у по ли тич ку пар ти ју. Ко ме и то 
је 1962. по кре нуо пар тиј ски ор ган ''Ко меи Шим бун'' ко ји се штам-
па у 800.000 при ме ра ка16). Пар ти ја је за у зе ла по зи ци ју ко ја се на-
ла зи из ме ђу вла да ју ће Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је и оста лих 
опо зи ци о них пар ти ја ка ква је Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ја па на. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је са ма пар ти ја да је она са да бро ји око 
400.000 чла но ва, 190.000 му шка ра ца, 210.000 же на и 55.000 мла-
дих17). Ка ко ви ди мо пар ти ја има ви ше же на не го му шка ра ца у свом 
члан ству, што је ве о ма не у о би ча је на чи ње ни ца, ба рем за при ли ке 
ко је вла да ју у Ср би ји нпр. Исто та ко по да так да има 400.000 чла-
но ва а да свој пар тиј ски ор ган штам па у 800.000 при ме ра ка, ја сно 
по ка зу је да јој је ути цај да ле ко ве ћи не го што је члан ство. То су у 
ства ри сим па ти зе ри ко ји гла са ју за Ко ме и то.

Чи ње ни ца да је фор ми ра на по ли тич ка пар ти ја ко ја је отво ре но 
би ла про ду же на ру ка јед не вер ске за јед ни це по че ла је да иза зи ва 
кри ти ку ли бе рал но ори јен ти са них но ви на. Об ја вљи ва ни су број ни 
тек сто ви у ко ји ма је по ли ти ка Ко ме и то кри ти ко ва на као по ли ти ка 
ко ја ни је до зво ље на пре ма уста ву, ко ји ја сно за бра њу је ме ша ње ре-
ли ги је и по ли ти ке. То ни је мо гло да не иза зо ве па жњу јав но сти па 
је ја пан ски пар ла мент 70 тих го ди на отво рио рас пра ву о при ро ди 
ове по ли тич ке ор га ни за ци је. То је мо гао да бу де раз лог за за бра ну 
де ло ва ња. Због то га ру ко вод ство Ко ме и та фор мал но рас ки да ве зу 
са Со ко Га каи по кре том. Ру ко вод ство пар ти је је та да из ја ви ло да 
ће по што ва ти устав ну од ред бу о не ме ша њу ре ли ги је и по ли ти ке и 
сто га је про гла си ло сво је одва ја ње од Со ко Га ка иа.

Та чи ње ни ца ме ђу тим ни ко га ни је ствар но уве ри ла да су те 
ве зе пре ки ну те и Ко ме и то је не пре кид но на ме ти ли бе рал них но-
ви на ра, ко ји стал но под се ћа ју на ве зе ко ји пар ти ја има са Со ко-Га-
ка и ем. То ни ка ко ни је оме та ло раст по пу лар но сти ове по ли тич ке 
пар ти је што ја сно по ка зу је рас по ло же ње ве ли ког де ла ја пан ског 
дру штва и њи хов став пре ма се ку ла ри зму. Ко ме и то је по стао то-

16)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/ba sic.html (дoступно 2.3.2011)
17)  Исто
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ли ко зна ча јан да су ве ће пар ти је ко је су осва ја ле власт и до би ја ле 
ман дат да фор ми ра ју вла ду по че ле да по зи ва ју ову пар ти ју да са 
њи ма фор ми ра вла да ју ћу ко а ли ци ју. Ко а ли ци ја ко ја је фор ми ра ла 
вла ду 1993-1994. је у свом са ста ву има ла и Ко ме и то. Сна га Ко ме и-
та је ути ца ла да је ја че стран ке по зи ва ју у вла ду, али и да зах те ва ју 
од ње из ве сне из ме не у сми слу на гла ше ни јег от кло на од ре ли ги је 
да би та ко вла да има ла ле ги ти ми тет. Сто га је Ко ме и то из вр шио 
од ре ђе не из ме не и 1998. го ди не се тран сфор ми сао у пар ти ју ко ја 
се од та да зо ве ''Но ви Ко ме и то''. Све те про ме не су ути ца ле да та-
ко ре фор ми сан Но ви Ко ме и то бу де по зван у ко а ли ци о ну вла ду са 
Ли бе рал но-де мо крат ском пар ти јом и да са њом фор ми ра вла де у 
пе ри о ду ду гом де сет го ди на од 1999-2009.18).

То је ја сно по ка за ло да ре ли ги о зне пар ти је би ло у чи стом ви-
ду, би ло као пар ти је ко је се осла ња ју на од ре ђе не ре ли ги је ни су 
ни ка ква спе ци јал ност ислам ског све та или Евро пе, где по сто је де-
мо хри шћан ске пар ти је, већ да је то прак са свих ве ли ких свет ских 
ре ли ги ја19).

Ко ли ки је зна чај пар ти је на бо ље ће се ви де ти из по да та ка ко-
ли ко је она ме ста осва ја ла на ра зним ни во и ма вла сти. Пр ву ве ли-
ку по ли тич ку ак ци ју је пар ти ја по кре ну ла кри ти ком о ко руп ци ји 
у град ској скуп шти ни То ки ја. Као ре зул тат то га ова је скуп шти на 
рас пу ште на 14. ју на 1965. го ди не. Ка да се не по сред но по сле то га 
Ко ме и то по ја вио на из бо ри ма за гор њи дом пар ла мен та осво јио је 
11 ме ста. Не по сред но по сле то га 24 ју ла 1965 свих 23 кан ди да та 
Ко ме и то су ушли у град ску скуп шти ну То ки ја. Од та да па на да ље 
пар ти ја је кре ну ла ве ли ким ко ра ци ма у ја пан ски по ли тич ки жи вот. 
На из бо ри ма за Пред став нич ки дом ја ну а ра 1967. осво ји ли су 25 
ме ста. Већ де цем бра 1969. по ста ли су тре ћа пар ти ја по ве ли чи ни 
у Ја па ну. Та да су осво ји ли 47 ме ста у Пред став нич ком до му пар-
ла ме на та. По себ но је ва жно да је Комeието од по че та ка сво је ак-
тив но сти пре у зи ма ла и зна чај не спољ но по ли тич ке ко ра ке. Та ко је 
де ле га ци ја Ко ме и то са Ки ном из да ла за јед нич ко са оп ште ње о при-
ја тељ ству са Ки ном. Пар ти ја је на ста ви ла да осва ја зна ча јан број 
ме ста. Ју на 2000. го ди не осво ји ли су по про пор ци о нал ном из бор-
ном си сте му 7,76 ми ли о на гла со ва. То их је уве ло и у вла ду. Вла да 
ко ју је фор ми рао Мо ри хи ро Хо со ка ва 1993. има ла је че ти ри ми-

18) Исто
19) Ми ро љуб Јев тић, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги у је и вер ску 

то ле ран ци ју, Бе о град, 2009.
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ни стра чла но ва Но ве Ко ме и то пар ти је. Са мо го ди ну да на ка сни је 
шест чла но ва Но ве Ко ме и то пар ти је су по ста ли чла но ви ка би не та.
Ка ко ви ди мо ова је пар ти ја би ла је дан од осло на ца вла сти у 
ду гом ни зу го ди на. Све до 2009. ка да је ко ла ци ја из гу би ла 
из бо ре Но ви Ко ме и то је био члан вла де20).

Оно што је за нас нај ва жни је као по ли ти ко ло ге, а по себ но као 
по ли ти ко ло ге ре ли ги је је сте да по ка же мо ка ко је ова пар ти ја ти пи-
чан при мер по ли тич ког ор га ни зо ва ња са ци љем оства ри ва ња ре-
ли гиј ских ци ље ва. При то ме је ве о ма ва жно да је то оства ри ва ње 
вер ских ци ље ва у усло ви ма јед ног се ку лар ног си сте ма ко ји зах те ва 
фор мал но одва ја ње вер ских за јед ни ца од по ли тич ке вла сти.

Има ју ћи све то у ви ду ва ља под се ти ти на го ре из не те чи ње-
ни це да је ову пар ти ју фор ми ра ла вер ска за јед ни ца Со ко Га каи, 
са ци љем оства ри ва ња иде а ла ко је ова фор ма бу ди зма не гу је као 
ве ру сво јих чла но ва. Упра во је због то га пар ти ја ду го би ла а и са да 
је на ме ти ли бе рал но ори јен ти са них но ви на ра и по ли ти ча ра ко ји 
ин си сти ра ју на стро гом одва ја њу ве ре и по ли ти ке од но сно ве ре и 
вер ских за јед ни ца од прав но-по ли тич ког устрој ства зе мље.

Због све га то га ва жно је ви де ти ка ко Но ва Ко ме и то пар ти ја об-
ја шња ва свој од нос пре ма ре ли ги ји. Па све то ва ља упо ре ди ти са 
стaвовима ли бе рал них по ли ти ча ра и но ви на ра ко ји је на па да ју да 
је ње на иде о ло ги ја не спо ји ва са се ку лар ним по ли тич ким по рет ком. 
Го во ре ћи о ве зи пар ти је и Со ко Га ка иа, пар ти ја ка же: ''Со ко Га каи 
је нај ве ћа из бор на ба за ко ја на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу по-
др жа ва Но ви Ко ме и то и ње не по ли тич ке прин ци пе и по ли тич ку 
објек тив ност. Та по др шка се ни ма ло не раз ли ку је од по др шке ко је 
не кој по ли тич кој пар ти ји да ју син ди ка ти или удру же ња ''21). Да кле, 
Пар ти ја по ку ша ва да се оправ да због оп ту жби да је у ства ри про ду-
же на ру ка јед не вер ске за јед ни це, што је уста вом за бра ње но. При 
то ме нор мал но од би ја да ка же да за то има осно ва. јер ју је та вер-
ска за јед ни ца осно ва ла. А чи ње ни ца да су се ове две ор га ни за ци је, 
Со ка Га каи и Ко ме то одво ји ли, не мо ра ни шта да зна чи. Све то из 
јед но став ног раз ло га да при пад ни ци Со ка Га ка иа гла са ју за њих. 
И си гур но не би гла са ли за Ко ме и то да она не спро во ди по ли ти-
ку ко ја Со ка Га ка и ју и да ље од го ва ра. При то ме мо ра се при зна ти 
да ло ги ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња ко је је Евро па на мет ну ла, та-

20) http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/ba sic.html (дoступно 2.3.2011)
21)  Исто
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кве од но се сма тра са свим ле ги тим ним и да је са те тач ке гле ди шта 
до во ди ти за кон ску оправ да ност по сто ја ња Ко ме и то пар ти је не ко-
рект но. Не ко рект но јер су иден тич но ство ре не и де мо хри шћан ске 
и на род не пар ти је у Евро пи. Те пар ти је су ство ре не он да ка да је па-
па Лав XI II дао сво ју ен ци кли ку Re rum No va rum ко јом је охра брио 
ри мо ка то ли ке да се по ли тич ки ор га ни зу ју, јер је то био је ди ни на-
чин да се одр жи ути цај ри мо ка то лич ке цр кве на др жав ном ни воу.22)

Пре ма то ме ако је ја пан ски се ку ла ри зам на мет нут пре ма европ-
ском мо де лу а је сте он да Ко ме и то пар ти ја ни је ни шта дру го не го 
оно што су де мо хри шћан ске пар ти је у Евро пи.Го во ре ћи о чла ну 20 
ко јим се га ран ту је се ку ла ри зам Пар ти ја го во ри да је он на мет нут 
Ја па ну по сле Дру гог свет ског ра та на осно ву европ ског ис ку ства 
ко је је са свим друк чи је не го у Евро пи и да је на мет нут у на ди да 
се ни ка да ви ше из Ја па на не ће по кре ну ти рат. Са мим тим се ин ди-
рект но до ка зу је да је се ку ла ри зам Ја па ну на мет нут са мо због то га. 
По сле дич но то ме, по ру ка је да се ку ла ри зам ни - ка да не би ни био 
на мет нут Ја па ну, да ни је би ло ра та. Са мим да је ве за из ме ђу ре ли-
ги је и по ли ти ке а са мим тим и ве за из ме ђу Со ка Га ка иа и Ко ме и та 
не што са свим при род но. Као до каз за што је ре ли ги ја учи ње на при-
ват ном ства ри Пар ти ја на во ди став из јед ног ме мо ран ду ма ко ји су 
до не ле са ве знич ке оку па ци о не сна ге по сле Дру гог свет ског ра та 
и ко ји је прет хо дио уста ву а са мим тим и се ку ла ри зму. Тај ме мо-
ран дум ка же'' Др жав ни шин то и зам је ко ри шћен од стра не ми ли-
та ри ста и ул тра-на ци о на ли ста у Ја па ну ка ко би се ство рио и не го-
вао вој ни дух ме ђу љу ди ма и да би се оправ дао осва јач ки рат''23) . 
Пре ма то ме Пар ти ја ка же да се ни ка да и не би по ста вља ло пи та ње 
од но са ре ли ги је и по ли ти ке у Ја па ну да ни је би ло ра та. Јер је Ја пан 
др жа ва у ко јој се увек др жа ва ко ри сти ла ре ли ги јом.

По себ но је ва жно да се Пар ти ја об ја шња ва ју ћи сво је пра во да 
де лу је ка ко де лу је и да има би рач ку ба зу ка кву има са свим ис прав-
но ис ко ри сти ла и ар гу мен те ко је јој да ју са ме оку па ци о не сна ге 
ко је су и на мет ну ле по сто је ћи устав. 

Го во ре ћи о ди ску си ја ма по во дом уста ва, Пар ти ја ка же да се 
без об зи ра на чи ње ни цу да се ре ли ги ја од но сно шин то оп ту жу је за 
рат ипак од у ста ло од пред ло же не ме ре да се ди рект но за бра ни уче-
шће ре ли ги о зних за јед ни ца у по ли ти ци на осно ву ста ва ли бе рал не 
по ли тич ке те о ри је ко ја под ра зу ме ва да се др жа ва не сме ме ша ти 

22) http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Chri stian_De moc racy (до ступ но 1.3.2011)
23)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html’ (до ступ но 2.3.2011)
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у ре ли ги о зна пи та ња. След стве но то ме Пар ти ја сма тра да је устав 
из ри чи то из бе гао да за бра ни ре ли ги о зним ор га ни за ци ја ма да уче-
ству ју у по ли тич ком про це су24). Са мим тим Пар ти ја по ру чу је да је 
ње но опре де ље ње ле ги тим но и да би рач ка ба за има са свим ле ги-
тим но по ли тич ко пра во да се за ла же и за иде а ле ко ји су ком па ти-
бил ни са по је ди ним вер ским уче њи ма.

Из из ло же ног се са свим ја сно ви ди да Ко ме и то пар ти ја у ства-
ри не не ги ра сво је ве зе са Со ко Га ка и јем, до ду ше не фор мал не, већ 
да до ка зу је да је ње но по на ша ње у скла ду са уста вом. Као по себ но 
ва жан до каз Пар ти ја на во ди став ми ни стра То ку џи ро Ка на мо ри ја. 
Он је ско ро 20 го ди на пре фор ми ра ња пар ти је Ко ме и то ка зао да 
''кла у зу ла о за бра ни вер ским за јед ни ца ма да вр ше по ли тич ку власт 
не мо же да се ту ма чи као ди рект на за бра на по ли тич ких ак тив но-
сти''25).

Из све га што се до са да ре кло и што ће мо да ље ре ћи ви ди се 
да Ко ме и то пар ти ја прак тич но отво ре но бра ни сво ју по зи ци ју ко ја 
се бит но осла ња на при пад ни ке Со ко Га каи. У том сми слу Пар ти ја 
на во ди и ре чи ди рек то ра За ко но дав ног би роа вла де Та као Ох деа 
ко ји ка же ''Чак и ако по ли тич ка пар ти ја ко ју по др жа ва ре ли ги о зна 
ор га ни за ци ја по ста не вла да ју ћа пар ти ја... та си ту а ци ја ни је су прот-
на прин ци пу одво је но сти др жа ве и цр кве ко ју пред ви ђа устав ''.26) 

Због то га нам се чи ни вр ло ка рак те ри стич ним за кљу чак ко ји 
Пар ти ја да је на кра ју сво га пред ста вља ња од но са ре ли ги је и по-
ли ти ке на свом слу жбе ном веб сај ту. Та мо сто ји ''Пи та ње по де ле 
из ме ђу цр кве и др жа ве при вла чи ин те рес са мо ка да кон ку рент ске 
пар ти је или они ко ји су пре ма на ма кри тич ки рас по ло же ни то мо гу 
да ис ко ри сте као по ли тич ки ка пи тал, у из бор ној го ди ни та да они 
ис ти чу да је од нос Но ве Ко ме то пар ти је и Со ко Га ка и ја не у ста ван, 
а за то од ре ђе ни ме ди ји на ла зе ве ли ки про стор. Али оста је чи ње-
ни ца да је др жав но ту ма че ње чла на 20 би ло кон зи стент но ско ро 
по ла ве ка, и две де це ни је пре не го што је Ко ме и то пар ти ја би ла 
ство ре на. Што је још ва жни је ја пан ски су до ви укљу чу ју ћи Вр хов-
ни суд, ко ји је ко нач ни ар би тар о при хва тљи во сти не че га у де мо-
кра ти ји ни ка да ни је до вео у пи та ње или про ме нио то ту ма че ње''27)

24)  Исто
25)  Исто
26)  Исто
27)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html’ (до ступ но 2.3.2011)
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На осно ву све га ре че ног ни је чу дан успех пар ти је Ко ме и то у 
по ли тич ком жи во ту Ја па на. Да то ни је ши ро ко ра ши ре но ми шље-
ње Ко ме и то не би имао та кву по др шку и не би то ли ко ду го био на 
вла сти. Уоп ште су шти на од го во ра на пи та ње да ли је Но ви Ко ме и то 
ре ли гиј ска по ли тич ка пар ти ја и дру го да ли је ње но по сто ја ње ан-
ти у став но, је у ства ри са др жа но у ста ву ко ји смо ра ни је ци ти ра ли 
где се ка же да је при ча о се ку ла ри зму у Ја пан пре не та ме ха нич ки 
из Евро пе и да не од го ва ра при ро ди ја пан ског дру штва. Уоста лом 
за то је и цар пре жи вео устав не ре фор ме. До ду ше са бит но, про ме-
ње ним овла шће њи ма али је ипак пре жи вео. За то што је функ ци ја 
ца ра ко ји је свој ле ги ти ми тет цр пео из ве ро ва ња да је по то мак бо-
ги ње Ама те ра су за др жа на јер ја пан ски на род ду бо ко ве ру је да је то 
та ко и да бу дућ ност Ја па на за ви си од бож је по др шке а она не мо же 
по сто ја ти ако на род не по шту је ње го вог по том ка - ца ра.

Но ви Ко ме и то пар ти ја не би мо гла да функ ци о ни ше да у ши-
ро ким сло је ви ма ја пан ског дру штва ни је ра ши рен ду бок ре спект за 
ја пан ску тра ди ци ју у ко јој је ег зи стен ци ја ја пан ске на ци је и др жа-
ве не мо гу ћа без бож је по др шке. Та ко је нпр. не ка да шњи пре ми јер 
Ја па на тј. шеф вла де Јо ши ро Мо ри 2000. го ди не ре као, обра ћа ју ћи 
се Удру же њу ду хов них ли де ра шин то и зма: ''Ја пан је зе мља бо го ва 
чи ју су шти ну пред ста вља ин сти ту ци ја ца ра''28). Већ то са свим ја сно 
го во ри ка кав је став ве ли ког бро ја Ја па на ца пре ма ре ли ги ји и ца ру 
као по том ку бо го ва. 

Не за бо ра ви мо ра ди се о пре ми је ру, да кле по ли ти ча ру ко ји је 
на ту функ ци ју иза бран во љом би рач ке ве ћи не. Ако се под се ти мо 
да је то вре ме ка да је Но ви Ко ме и то део вла да ју ће ко а ли ци је он да 
је ја сно да су кроз ре чи пре ми је ра би ли из не ти и ста во ви ко а ли ци-
о ног парт не ра. Али са ма чи ње ни ца да је пред сед ник вла де као ја чи 
парт нер то из ја вио по ка зу је да је то би ло ве ћин ско рас по ло же ње. 
Са мим тим пи та ње се ку ла ри зма је ре ла ти ви зо ва но, исто као и од-
нос др жа ве пре ма вер ским за јед ни ца ма.

Ко ли ки је ути цај Ко ме и то пар ти је, Со ка Га ка и ја и оста лих 
ре ли ги о зних ор га ни за ци ја ви ди се у по ли ти ци пре ма вер ским за-
јед ни ца ма ко је је чи ни ла ја пан ска власт на свим ни во и ма. То се 
по себ но ви де ло на при ме ру тре ти ра ња зах те ва вер ских за јед ни ца 
пре ма др жа ви. Пре ма по ме ну том чла ну уста ва ви дљи во је да др-
жа ва тре ба да бу де не у трал на пре ма вер ским за јед ни ца ма и да не 

28) John Breen:, Con ven ti o nal Wis dom and the Po li tics of Shin to in Post war Ja pan,Политико-
логијарелигије бр.1/2010, год. 4.
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да је сред ства из сво јих фон до ва за њи хо во одр жа ва ње. Али рас-
по ло же ње на ро да и по ли ти ка пар ти је ка ква је Ко ме и то ства ра ју 
ипак друк чи ју кли му. У гра ду Су на га ва на остр ву Хо ка и до град ске 
вла сти су до зво ли ле да два шин то хра ма ко ри сте град ско зе мљи-
ште без фи нан сиј ске на док на де. То је иза зва ло про тест хри шћан-
ске за јед ни це, ко ја је сма тра ла да је та ко пре кр ше на устав на нор ма 
о рав но прав но сти ре ли ги ја. Као ре зул тат то га Вр хов ни суд је на 
осно ву жал бе хри шћа на за кљу чио да су град ске вла сти Су на га ве 
пре кр ши ле чла но ве 20 и 89 уста ва та квим ак ти ма. Град Су на га ва 
је пот пу но, бе зна ча јан и ка ко ка же бри тан ски ис тра жи вач Ја па на 
Џон Брин те шко да је ико из ван тих гра до ва, ка ко он ве ли, чуо за 
ове хра мо ве. Али је вест о од лу ци Вр хов ног су да би ла глав на вест у 
свим ја пан ским но ви на ма на на слов ним стра на ма 10. ја ну а ра 2010. 
То се ни ка да не би де си ло да то ни је био ва жан пре се дан ко ји је 
ука зи вао ку да би Ја пан мо гао да оде.29). Од но сно ку да би не ке сна ге 
мо гле да про ба ју да од ве ду ову сна жну зе мљу. А све то не би мо гло 
да не ма озбиљ не по сле ди це по чи тав свет. Тре ба са мо под се ти ти 
да се то де си ло 2010. да кле не по сред но по што је са вла сти оти шла 
ко а ли ци ја у ко јој је би ла и Но ви Ко ме и то пар ти ја. Та да су се окол-
но сти про ме ни ле.

Ак тив но сти ко је Но ви Ко ме и то спро во ди у по ли ти ци Ја па на 
и ме ђу на род ним од но си ма ја сно по ка зу ју да се он за ла же за та кав 
си стем од но са у ко ме ће се бу ди стич ке вред но сти не го ва ти и раз-
ви ја ти и бо ри се да што ви ше љу ди при хва ти те вред но сти. У исто 
вре ме кроз сво ју ак тив ност ко ја се ти че сва ко днев них про бле ма 
љу ди, Но ва Ко ме и тио пар ти ја ве што про ту ра на ци о нал не ци ље ве 
Ја па на, што је са свим у скла ду са на чи рен бу ди стич ком на ци о нал-
ном ори јен та ци јом. То се по себ но ви ди по пи та њу од но са пре ма 
при су ству аме рич ке вој ске на ја пан ском тлу. Ја сно је да су за све 
Ја пан це аме рич ки вој ни ци до каз да је њи хо ва зе мља по ра же на у 
Дру гом свет ском ра ту и да про се чан Ја па нац ни је сре ћан, због при-
су ства Аме ри ка на ца у уни фор ми и под оруж јем. Сто га ни је не ја сно 
ни ти не ле ги тим но што Ја пан ци же ле да та кве аме рич ке сна ге оду 
из њи хо ве отаџ би не . Али то ни је по ли ти ка ко ја се мо же јав но са-
оп шти ти. За то се та кве ак ци је ко је има ју за циљ ли ми ти ра ње при-
су ства стра них тру па при кри ва ју не ким дру гим об ја шње њи ма, и 
не ко ри сте отво ре ну на ци о нал ну ре то ри ку, ко ја по зи ва на пра во 
да се бу де са свим не за ви стан. Ка ко се то оства ру је ви ди се из по-

29)  Исто
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ли тич ког ма ни фе ста Пар ти је до не тог 2010. го ди не. У по ли тич ким 
пи та њи ма то га ма ни фе ста се ве што го во ри о по тре би сма њи ва ња 
аме рич ког вој ног при су ства у Ја па ну, али се све то за ви ја у фор му 
ко ја ујед но мо же да бу де при хва тљи ва. Ка ко се ра ди о под руч ју на 
Оки на ви и дру гим ме сти ма ко ја су по зна та као ме ста ве ли ких жр-
та ва у Дру гом свет ском ра ту, где ло кал но ста нов ни штво пам ти не-
да ће ко је је због бор би са Аме ри кан ци ма под не ло, ја сно је ко ли ко 
се ова кве ак ци је од стра не то га ста нов ни штва по др жа ва ју. У де лу 
Ма ни фе ста ко ји се то га ти че се ука зу је да аме рич ка ба за у Фу тен-
ми пред ста вља од ре ђе ну опа сност за ста нов ни штво и да би због 
то га тре ба ло да бу де скло ње на из гра да Фу тен ма исто као и да се 
раз мо три сма ње ње аме рич ког вој ног при су ства на чи та вој Оки на-
ви. По себ но је ва жно да се то ра ди у фор ми ко ја је при хва тљи ва и 
за Аме ри кан це и за ме ђу на род ну за јед ни цу. За то се го во ри о бор би 
за мир . У одељ ку ко ји је по све ћен то ме се ка же да би тре ба ло да 
се још ви ше раз ви је и пре ци зи ра аме рич ко-ја пан ски од брам бе ни 
уго вор и да тре ба раз ви ти би ла те рал не ве зе да би се та ко обез бе-
ди ла си гур ност Ја па на. Али да би упр кос тим по тре ба ма тре ба ло 
сма њи ти при су ство аме рич ке вој ске на ја пан ској те ри то ри ји. Па 
се пред ла же да се то чи ни по сте пе но, а све са ци љем да се сма ње 
оп те ре ће ња ко ји ма је због аме рич ког вој ног при су ства при ти сну то 
ло кал но ста нов ни штво. Исто вре ме но се на је ди ни мо гућ и од све-
та при хва тљив на чин по ку ша ва оја ча ти вој на сна га Ја па на. У то ме 
сми слу се пред ла же да се по ја ча ја пан ско при су ство у ме ђу на род-
ним ми ров ним опе ра ци ја ма30). То је, ка ко ви ди мо, је ди ни мо гу ћи 
на чин да се до зво ли по сте пе но ја пан ско на о ру жа ва ње. Јер ни је мо-
гу ће оче ки ва ти да Ја пан бу де спо со бан за ми ров не опе ра ци је ако 
не ма опре мље ну, об у че ну и до вољ ну ар ми ју. Све су то очи глед ни 
по ку ша ји об но ве и ја ча ња на ци о нал не сна ге. А то у усло ви ма ка да 
се Ја пан још увек, ба рем ин ди рект но, тре ти ра као по ра же на зе мља 
из Дру гог свет ског ра та, ни је мо гу ће.

Због то га Со ка Га каи да је по др шку овој пар ти ји ко ју је и осно-
вао, али је под при ти ском јав но сти од ње мо рао да се прав но одво-
ји.

За сам крај тек ста мо же мо за кљу чи ти да је Но ви Ко ме и то при-
мер по ли тич ке пар ти је ко ју је осно ва ла вер ска за јед ни ца. Она је 
ство ре на у усло ви ма на мет ну тог се ку ла ри зма, ко ји је био по сле ди-
ца вој ног по ра за Ја па на и вој не оку па ци је. Ја пан ски на род је на род 

30)  http://www.ko mei.or.jp/en/abo ut/vi ew.html' (до ступ но 2.3.2011)
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за ко га је ег зи стен ци ја др жа ве нео дво ји ва од бо го ва, за то је мо нар-
хи ја бо жан ског по ре кла нео п хо дан еле ме нат др жав не ор га ни за ци-
је. Има ју ћи у ви ду ту чи ње ни цу аме рич ки оку па то ри су мо ра ли да 
за др же ин сти ту ци ју ца ра, јер им је би ло ја сно да по ли тич ки мир у 
Ја па ну, и са Ја пан ци ма, без ца ра не би био мо гућ. Али је та чи ње-
ни ца убла же на се ку ла ри зом. Ко ли ко је он ствар но ус пео да овла да 
ду ша ма Ја па на ца нај бо ље од сли ка ва из ја ва пре ми је ра Мо ри ја. Све 
то по ка зу је ко ли ко је при мер ова кве ре ли ги о зне пар ти је би тан за 
по ли ти ко ло ги ју ре ли ги је. Кроз при ме ре ка кав је Но ви Ко ме и то по-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је нај бо ље до ка зу је да је без ње них ана ли за 
не мо гу ће раз у ме ти по ли тич ки жи вот ни у јед ном де лу на ше пла-
не те.

MiroljubJevtic
NEWKOMEITOEXAMPLEOFRELIGIOUS-POLITICAL

PARTIES
Summary

Politоlogyofreligionisthesciencethatputsspecialemp-
hasis on religious political parties.NewKomeitoParty,
oneofthemostinfluentialpoliticalpartiesinJapanisa
typicalexampleof religiouspoliticalparties. Itwas for-
medbytheBuddhistreligiouscommunitySoka-Gakai in
ordertoachieveitsidealsinJapanesepolitics.Underpu-
blicpressurebecauseofthesecularcharacterofthesoci-
etyNewKomeitoformallyrenouncedtieswiththereligi-
ouscommunity.But,essentially,partiescontinuedtofight
fortheidealsofreligiouscommunity.
Keywords:NewKomeito,Soka-Gakkai,ReligiousParti-
es,Secularism,Religion,Politologyofreligion
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Resume

PolitologyofReligionasoneoftheimportantsubjectsof
theirstudytakesapoliticalpartyformedonreligiousba-
se.Inthissense,allreligionsareimportant.Hereweana-
lyzetheroleofpoliticalpartyNewKomeito,whichisone
ofthemajorpartiesinthepoliticallifeofJapan.Formed
by theBuddhist religiouscommunitySokaGakkai.Soka
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GakkaiistheBuddhistcommunitythatnurtureslearning
ofNichirenBuddhism,.ANichirenBuddhism,amongot-
herthingsrelatedtonationaltraditionsandfosteringna-
tionalvalues.HavinginmindthatJapanwasdefeatedin
WorldWar II,ShintoState religionwas restricted inhis
activitiesbecauseofhisnationalism.Japanesepeopleare
veryproudandthatdefeatcouldnotbeeasilyrationalize
andblamewasnotacceptedeasily.Soheneededaway
out.Soka-Gakkaiprovedtobeacommunitythatcanin
somesensetotaketheneedforthemanifestationofnatio-
nalfeelingthathecouldnotShinto.Itturnedoutveryqu-
icklythatforareligiouscommunitycanbedifficulttopur-
suegoalsthatarepolitical.Becauseeverynationalstory
ispolitical.Therefore,theSokaGakkaidecidedtoforma
politicalparty.ThisishowtheKomeitoPartyasanexten-
dedarmofSoka-Gakkaiwascreated.Visibleconnections
amongreligiouscommunitiesandpoliticalpartiesbegan
toprovokeliberalcircles.Thiswasfollowedbyattackson
theconstitutionalmeritsoftheexistenceofsuchpolitical
party.Toavoidchargesofabuseofreligionforpolitical
purposes the direction of the party decides to terminate
a formal relationship with SokaGakkai. Thus, the New
Komeitopartywasformed.NewKomeitopartyhassince
been presented as an autonomous political entity. Their
relationshipwithSokaGakkaiexplainedinthesameway
asapoliticalpartyexplainsthesupporttheyhavefromthe
unionorsomesocialorganization.
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